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 Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã     

Tel. - 275 320 060   Fax - 275 320 061  

Email: executivopero@gmail.com  

“Estou cada vez mais certa de que o paraíso são os 

outros. Vi num livro para adultos. Li só isso: o paraíso 

são os outros. A nossa felicidade  depende de alguém. 

Compreendo bem!” 

Valter Hugo Mãe, O Paraíso São os Outros 

 
Foto: Professor António Reis 

Nº78 

https://www.aeperocovilha.net/
mailto:executivopero@gmail.com
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Décimo primeiro mês do calendário gregoriano, tem trinta dias, 

mas o seu lugar no calendário era outro. Novembro vem do la-

tim “Novem”, que significa nove. O nome tem origem na posição 

que ocupava no antigo calendário romano. O nono mês do ano. 

O calendário foi alterado por Numa Pompílio e mais tarde por Júlio César. 

Novembro mudou de posição mas não de nome.Novembro (Clica aqui!)  

Fonte:  https://ensina.rtp.pt/ 

     O Paraíso são os outros. Lemos esta frase e pensamos naqueles que 

amamos, naqueles que nos pintam os dias e apagam o vazio. Na nossa famí-

lia! Sabemos que a nossa felicidade depende de alguém. Compreendemos 

bem! Esta também é a marca de água na vida da escola. Não pensamos mui-

to nestes termos, mas ela existe. A escola organiza-se para os alunos. Mas 

não há alunos sem professores. Ou professores sem alunos. Como não há 

escola sem assistentes operacionais, sem técnicos de secretaria… E, claro, 

sem os pais. Eles estão na escola, todos os dias, na vida dos seus filhos… 

(E, se não estão, deviam estar.) Somos muitas pessoas! 

     A escola é trabalho, é dever, mas os outros continuam a ser o paraíso. Os 

alunos são o paraíso dos professores e são eles que dão alento no caos bu-

rocrático que os afunda. São eles que dão sentido aos seus afazeres profis-

sionais.  Acima de tudo, os professores querem é estar com eles, trabalham  

com eles e gostam de o fazer! Por eles aturam papéis sem fim… Os alunos 

são o paraíso do professor, mas os outros professores também o são, devem 

sê-lo. Coabitamos na rotina dos dias de trabalho. Construímos juntos! 

     Esta verdade sobre a escola é também a verdade da sua Biblioteca. Tam-

bém aqui o paraíso não é um lugar, mas todas as pessoas que habitam as 

suas paredes reais e virtuais, todas as que vêm ter connosco  e  todas as que 

ficam felizes por as procurarmos.  

      Porque este é o último  Boletim Pêro do ano 2020 e o primeiro de 2021, 

queremos agradecer a todas aquelas pessoas que  trabalham e partilham 

connosco os desafios da aprendizagem… Bem-hajam! 

Sim, o paraíso são os outros! 
(Não nos esqueçamos desta frase em casa, na escola, na sociedade… todo o ano!) 

Feliz Ano Novo!  

     Passo a Passo … no Saber 

       A Biblioteca Municipal da Covilhã organizou, em novembro, um Café Literário online 

(para miúdos e graúdos)  com a escritora Luísa Ducla Soares e o ilustrador Paulo Galin-

dro a propósito do livro Três Tristes Tigres. Os alunos da EB/JI da Boidobra, da EB D. 

Maria Amália Vasconcelos (Peraboa), da Pêro (4ºanos) e da  EB do Rodrigo (R1) assisti-

ram à conversa contribuindo com perguntas bem catitas! Apesar de o ilustrador Paulo 

Galindro, à última hora, não ter podido participar e ser  um encontro à distância, foi uma 

hora bem interessante já que a Luísa Ducla Soares partilhou com todos alguns segredos 

e experiências de leitura e escrita vividas na sua longa carreira de escritora. 

3 Livros para o novo ano! 

Obrigatório LER! 

Clica na imagem e  ouve 

alguns excertos do livro 

O Paraíso São os Outros 

de Valter Hugo Mãe, lidos 

pelos alunos do 6º2! 

https://ensina.rtp.pt/artigo/novembro-o-nono-mes-do-calendario-romano/
https://www.thinglink.com/scene/1402770200671027201
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Dezembro tem trinta e um dias, é o último mês do ano, o décimo se-

gundo no calendário gregoriano, mas no calendário romano não era 

assim. Dezembro vem do latim “Decem”, que significa dez. O nome 

tem origem na posição que ocupava no antigo calendário romano. O décimo 

mês do ano. O calendário foi alterado por Numa Pompílio e mais tarde por Júlio 

César. Dezembro (Clica aqui!) mudou de posição mas não de nome.  

Fonte:  https://ensina.rtp.pt/ 

Vamos p@rtilh@r no Natal 

     Em dezembro, a equipa da Biblioteca Escolar lançou um desafio de Natal aos Pais/Encarregados de Edu-

cação de todos os alunos do Agrupamento. Apelando à criatividade, convidámos miúdos e graúdos a parti-

lharem connosco uma fotografia que juntasse a decoração de Natal e um livro/uma sugestão de leitura que 

entusiasmasse a família lá por casa! A adesão foi fantástica e recebemos fotografias espetaculares. Como 

foram muitas, fizemos pequenos vídeos que já publicámos no Blogue Tantos Livros. Agradecemos a todos 

que partilharam connosco o seu Natal. Obrigada!  Podem espreitar aqui! Cliquem nas imagens e sigam o 

link até ao nosso blogue! 

Para descobrires mais sobre este 

projeto clica na imagem seguinte! 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta o Regulamento em  

https://images.trustinnews.pt/

uploads/sites/5/2020/09/MV-

regulamento2020-2021.pdf 

      As candidaturas para os melhores livros já foram lançadas. Os nos-

sos alunos do 6ºano já submeteram as suas propostas! 

Alice Vieira, Chocolate à Chuva (6º1) 

Maria Alberta Menéres, Ulisses (6º2 e 6º7) 

Ilse Losa, O Príncipe  Nabo (6º5) 

Virginia Woolf, A Viúva e o Papagaio (6º6) 

Ali Babá e os 40 Ladrões (adaptação de António Pescada) (6º8) 

Maria Teresa Maia Gonzalez, Voa Comigo (6º9) 

https://ensina.rtp.pt/artigo/dezembro-o-ultimo-mes-do-ano/
https://tantoslivros.blogspot.com/
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/vamos-prtilhar-no-natal.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/vamos-prtilhar-no-natal.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/vamos-prtilhar-no-natal.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/vamos-prtilhar-no-natal.html
https://images.trustinnews.pt/uploads/sites/5/2020/09/MV-regulamento2020-2021.pdf
https://images.trustinnews.pt/uploads/sites/5/2020/09/MV-regulamento2020-2021.pdf
https://images.trustinnews.pt/uploads/sites/5/2020/09/MV-regulamento2020-2021.pdf
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2019-10-24-video-o-que-e-a-iniciativa-miudos-a-votos-1/
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             http://tantoslivros.blogspot.com/ 

                  bibliotecaaepc@aeperodacovilha.pt 

https://tantoslivros.blogspot.com/
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“Eu tentei noventa e nove vezes e falhei, mas à centésima tentativa consegui. Nunca desista dos seus 
objetivos mesmo que pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa.”  Albert Einstein 

O .Pêro, pretende  viajar para lá das paredes da escola, vencer barreiras e proporcionar aos 
alunos, através do Microsoft Teams, o apoio com uma professora, à distância de um clique, 
no computador, no tablet ou no smartphone. 

Querem saber mais sobre este  projeto? Os membros da equipa contam tudo o que se faz 

por cá. É só clicarem no logotipo!                

Para a equipa .Pêro,  o NATAL é um ponto de… 

 
Que mais um Natal seja uma oportunidade para que todos sejamos mais felizes.  
Hoje, amanhã e sempre!! 

A equipa .Pêro  preparou uma surpresa e deseja-lhes, de forma diferente, Boas Festas!  
Para espreitarem, cliquem na imagem!           

https://youtu.be/UisqcOUa9qQ
https://youtu.be/UisqcOUa9qQ
https://youtu.be/mk9CihDoPZM
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Dia de aulas ao ar livre  

No dia 11 de novembro, as aulas tiveram lugar no 

Jardim Botânico de Montanha. 

As castanhas 

estavam mesmo 

boas! 

Magusto 
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Dia Internacional das Montanhas 

Videoconferência dedicada à Serra da Estrela. 

Jogo da Estrela... 

É Natal! 

Desafio Eco-Escolas 



JI da Boidobra 8 

Em novembro e dezembro,  

no JI da Boidobra, aconteceu... 

Experiências  que nos ajudam a  

conhecer o mundo! 

EUREKA! 
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NÃO EXISTE LIMITE PARA OS NOSSOS SONHOS, BASTA ACREDITAR! 

FELIZ ANO NOVO ! 



EB da Boidobra 10 



JI de Peraboa 11 

Em novembro e dezembro…  

Aconteceu no Jardim de Infância de Peraboa….  



EB D. Maria Amália Vasconcelos (Peraboa) 12 

Ao longo destes dois meses muitas atividades foram 

desenvolvidas! 

Vimos e ouvimos a 

nossa Professora 

Bibliotecária, Maria 

Cardoso, a conversar 

com a escritora Luísa 

Ducla Soares... 

Os teus direitos
1.º ciclo

...e depois metemos a mão na massa para 

fazer as nossas filhós e os nossos sonhos... 

...fomos entregar as cartas ao Pai Natal.  

Como fomos bem comportados, recebemos a visita do Pai Natal que 

nos foi entregar lindas prendinhas! 

Feliz Natal e  

Próspero Ano Novo! 

Os nossos amigos da 

GNR, levaram-nos a 

pensar sobre os nossos 

direitos... 
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Novembro chegou e trouxe castanhas e bolotas… Na Pêro, trocamos a sala pelo pátio, onde as árvo-
res serviram de recurso, para recordarmos o que sabíamos e adquirirmos novas aprendizagens. O Sol 
foi nosso amigo e andou sempre connosco! 

Depois comemoramos o S. Martinho com música MusicaSMartinho.mp4, dança e magustos imaginários.  

No dia 24 uma das nossas escritoras 
preferidas, Luísa Ducla Soares, conver-
sou com a professora Maria Cardoso e 
respondeu às nossas perguntas.  Veio 
apresentar o seu novo livro “Três tristes 
tigres”. 

Nessa semana e a propósito da sua po-
esia “As formigas”, fizemos insetos “à 
maneira” contemporânea. Ficaram as-
sustadoras! 

Na última semana de dezembro descobrimos os  Sorrisos de Natal Escondidos.mp4 e no dia 17 de dezem-

bro tivemos não um, mas dois pais natais a visitarem a nossa escola. Foi uma animação porque além 

dos presentes que nos trouxeram, deram-nos muita ALEGRIA! 

https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/heldercaninhas1225_aeperodacovilha_pt/EX2S1nxQoupLhmc4udgMWroBRo4mHPHSpL39l8qG8FR0Lg?e=K3Kuff
https://aeperodacovilha-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/heldercaninhas1225_aeperodacovilha_pt/EWCUhxte3WVEsAScQ89Os6oBnasIa5Qcou_Ivag_Ug1ptQ?e=Xs7zWp
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TODA A COMUNIDADE DO REFÚGIO ESTÁ DE PARABÉNS  

PELO  DÉCIMO SEGUNDO ANO  

 

 

PARCEIROS  

CMC E AGRUPAMENTO 

ECOLÓGICO 

 

EM DEZEMBRO  VIVEU-SE UM TEMPO ……. 

ALEGRE 

CANÇÃO “DIAS DE NATAL” 

Boas  

Festas 

MÁGICO 
SOLIDÁRIO 

 



 

EB do Refúgio 15 

Na nossa escola festejou-se  

o S. Martinho.  

 

Fizemos o tradicional magusto, 

com a devida distância.             

 

                                  NATAL…  NATAL…  NATAL…                                

  Pai Natal Verde 

Vamos 

reciclar !! 

 

 

E assim concorremos ao concurso “Este Natal os 

enfeites estão por tua conta“ da Compal,  

com esta bonita árvore . 

 

Também recebemos pren-

dinhas da Associação  de 

Pais, da Câmara e da Junta  

de Freguesia  da Covilhã. 
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 … a partilha e a cumplicidade entre as tur-

mas, minimizando a distância que se impõe. 

FOI ESTA A MAGIA DO NOSSO NATAL! 

...onde não faltou a alegria, 

UM NATAL DIFERENTE…  
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E como já se tornou hábito, 

lá fomos nós outra vez pas-

sear, mas desta vez levá-

mos também os meninos 

do 1º ano. E que bem se 

portaram! 

 

EM NOVEMBRO E DEZEMBRO, ACONTECEU NA NOSSA  ESCOLA... 

Os meninos do 1º ano 

estão uns artistas –

olhem só que lindos 

jardins de cogumelos! 



EB do Rodrigo 18 

E CONTINUAMOS... 

No dia 24 de novembro, os meninos da turma R1 ti-

veram um encontro online com a escritora Luísa 

Ducla Soares. No fim, e como estiveram muito aten-

tos, foi fácil fazer este lindo desenho. 

Na turma R3A adora-

mos pintar mandalas e 

com elas fazemos coi-

sas lindíssimas. 

 

 

 

E como não podia faltar, eis que o Natal também chegou à Escola do Rodrigo… 

 

 

 

O presépio da nossa escola 

E ainda mais trabalhos, bem lindos, 

dos meninos da Escola do Rodrigo! 

O Pai Natal também veio à nossa escola. 

Carta ao Pai Natal dos  

meninos da turma R3B. 
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VIVÊNCIAS, DESCOBERTAS E REGISTOS… DO OUTONO! 

0 OUTONO DE VIVALDI... 



 

 

Porque é Natal... 

EB de Santo António 20 

  

BOAS  

FESTAS 



JI/EB de São Silvestre 21 

É TEMPO DE NATAL!  

REINVENTAMO-NOS… 

E FIZEMOS A NOSSA FESTA  

COMO HABITUAL,  

MAS NO TEAMS! 

Apresentadores 

Pré-escolar / Turma SS2 

Turma SS4 / Turma 

Ainda recebemos prendas do Pai Natal da APEE e cantamos o hino “A todos um bom Natal” no corredor! 

Foi Lindo! Desejamos a todos Boas Festas! 

BRAVO! 
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 No passado dia 5 de novembro, o 6º5 participou no “Dia da Aulas ao Ar Livre!” – 

movimento global que visa celebrar e inspirar a brincadeira e a aprendizagem ao ar   

livre, em casa ou na escola. 

        O tempo lá fora torna as crianças mais felizes e saudáveis, contribuindo também 

para que criem bons hábitos. 

 A turma inscreveu-se, mas a celebração sofreu alterações dadas as condições 

meteorológicas. Assim, assinalou-se o dia na Sala Multiusos com uma sessão de leitura 

em voz alta e uma atividade de escrita criativa. Apesar da chuva, valeu a pena. 
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     It’s Christmas Time! 

     As professoras de Inglês desafiaram os alunos a enfeitar as respetivas  salas com decorações natalí-

cias! Havia temas para cada sala! As salas ficaram muito acolhedoras e o espírito de Natal despertou!                

Partilhamos aqui algumas fotografias dessas decorações!  ESPETACULAR!  

https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/sugestao-de-leitura.html
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     It’s Christmas Time! 

https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/sugestao-de-leitura.html
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     It’s Christmas Time! 

It’s Christmas  

Time! 

Para veres todas as decorações de Natal,  

clica na imagem  

e vê os vídeos publicados no blogue  

“Tantos Livros”.  

ESPREITA LÁ! 

https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/sugestao-de-leitura.htm
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/sugestao-de-leitura.html
https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/sugestao-de-leitura.html


LER  ALTAMENTE 

FELIZ NATAL, LOBO MAU 
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   Ler ALTAmente regressa nesta época natalícia com 

a gravação de uma nova história (de Natal, claro!):  

Feliz Natal, Lobo Mau, de Clara Cunha. 

     Desta vez, o Lobo Mau foi procurar a Capuchinho 

Vermelho, mas encontrou o Pai Natal! Será que ele 

merece um presente? 

     A gravação foi disponibilizada a todos os professo-

res de Português para poder ser ouvida /visualizada 

pelos alunos na sala de aula. 

     Mais uma vez, o objetivo principal foi promover o 

gosto pela leitura e incentivar os alunos a adotarem hábitos de leitura em silêncio e / ou em voz alta. 

     Nesta atividade, estiveram envolvidos professores e alunos.  

     Agradece-se ainda a colaboração da Biblioteca Escolar. 

                       

                    Boas Festas e Boas Leituras! 

                              Profª Isabel Teófilo 

 

 

 

 

Se queres ouvir um pouco desta história e  responder a 

um desafio, clica na imagem!  

Narrador 

Bernardo Marques, 6.º7 

Lobo Mau 

Prof.ª Isabel Teófilo 

Pai Natal 

Prof. Pedro Passarinha 

Coelhinho Branco 

 Margarida Falorca, 6.º7 

https://tantoslivros.blogspot.com/2020/12/blog-post.html
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No âmbito do “Clube de Leitura” do 5.º 3, a Ema Proença surpreendeu a 

turma com a apresentação do seu livro, Queres namorar comigo? de João Ricar-

do, ao decidir enriquecê-la com a realização do retrato tridimensional das perso-

nagens principais desta linda história, uma girafa e um caracol.  

O resultado está à vista…o sucesso foi imediato junto dos colegas que se 
apressaram a fotografar esta verdadeira “Obra de Arte”! 

Profª Lurdes Soares 

Poema visual sobre a lo-

calização geográfica de 

Portugal feito por  

Henrique Dâmaso do 

5º3, no âmbito da discipli-

na de História e Geogra-

fia de Portugal. 
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O CAÇADOR DE PALAVRAS 

    Em tempos que já lá vão... existia um belo palácio. Lá vivia uma princesa, que se sentava na sua poltrona e es-

crevia melodias. Aos fins de semana, punha-se em cima do seu cavalo branco e cavalgava cidade após cidade 

cantando os seus poemas em pequenas aldeias.  

     Certo dia, passou por aquele reino, um caçador. Mas, não era 

um caçador qualquer, era um caçador de palavras e tentava en-

contrá-las nos sítios mais escondidos: os nomes escondiam-se 

atrás dos adjetivos e os determinantes artigos ficavam atrás dos 

nomes e os verbos…oh! Oh! Estavam sempre a aparecer!  

      Convém dizer que este tempo era muito antigo. Estava tudo a 

começar. As coisas e os sentimentos precisavam das palavras.  

       Enquanto o caçador então apanhava palavras, encontrou 

aquela bela princesa a cantar na janela do seu palácio. O viajante 

notou que naquelas canções faltavam certas palavras e deu-as à 

princesa que exclamou: 

      - Oh! Que mágica é esta? As minhas melodias estão melhores 

do que nunca!  

       Ela olhou para o caçador e percebeu que tinha sido ele. Desceu a escadaria e foi ter com ele. Depois de muito 

conversarem, o caçador propôs o seguinte:  

      - Princesa, fazes melodias tão bonitas e com as minhas novas palavras, formaremos uma bela equipa. Para ser 

melhor ainda, preciso de um anel que atrai as palavras, mas esse está guardado por um dragão muito feroz que 

come as palavras e que as usa.  

     - Eu ajudo-te e com o tal anel, seremos uma equipa imparável – afirmou a princesa. 

     Os dois armaram-se com espadas de lâmina bem afiada e foram pela montanha onde vivia o dragão. Assim que 

o viram, ficaram apavorados. O caçador ia desembainhar a espada, mas a princesa deteve-o explicando-lhe que 

era melhor fazer amizade com o dragão, lutar, dizia ela, era o que não se devia fazer.  

     E os dois fizeram um grande amigo, o dragão deu-lhes o anel e pediu muitas desculpas pelo que fez às pala-

vras e aos homens. Sem saberem tinham encontrado uma nova palavra: AMIZADE 

Texto  e ilustração de Rita Gardim Silva, 5º3. 

    Da “Fábrica de Histórias” (texto e ilustração), dinamizada pela Profª Lurdes Soares,  

chegaram-nos muitas histórias! Esta, da Rita Gardim, foi uma delas!  

Descobre as outras 

 histórias no livro digital.  

O João, a Camila, a Ema, a 

Leonor e a Margarida escre-

veram histórias bem giras, 

cheias de aventuras!  

A não perder! 

Clica na imagem!  

https://read.bookcreator.com/uZYUnpGrBJZswq2HiHT0JkgSSU33/-T127TxGTjeJPnWDvUq0PA
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NATAL E PANDEMIA...EM POESIA                                     

Neste Natal vamos comemorar 

E o afastamento respeitar 

Vamos todos confinar 

E o Pai Natal esperar! 
                     Francisco Macedo, n.º7, 6.º7 

O jantar vai ser diferente 

Por causa do distanciamento 

Mas a alegria vai estar presente 

Mesmo em confinamento!   
                                Beatriz Macedo, n.º1 

 

6.º7 Mesmo com a pandemia 

O Pai Natal continua a viver 

Então, esta carta lhe vou escrever: 

 

Pai Natal, 

Este ano foi diferente e anormal 

Mas em dois mil e vinte e um 

Eu desejo ser feliz 

Já sem vírus nenhum. 

 

Uma máscara moderna 

Eu também vou querer 

Para quando sair à rua 

A mais bonita ser! 

 

Esta é a carta deste ano 

Algumas bactérias pode levar 

Então, apenas por precaução, 

O desinfetante deves usar! 
 

                          Margarida Falorca, n.º16, 6.º7 

              

Este Natal é diferente 

Com algumas prendas 

E com menos gente! 

 

Natal é família, Natal é amor 

Também é paz e união 

Mas este ano de pandemia 

Trouxe a dor e a solidão. 

 

Época de decorações 

Época de magia 

Que o fim desta pandemia 

Nos traga de volta a alegria! 

 
                    Laura Ramos, n.º13, 6.º7 

                  Poema coletivo - 6.º8 

Este Natal é tudo menos normal 

Temos de ter muitos cuidados 

Isto para que os hospitais 

não fiquem sobrelotados! 

 

Ficar longe, distante 

É um novo sinal de amor 

Para podermos abraçar-nos 

Quando o vírus se for! 

 

Neste tempo de festa 

Temos de ter esperança 

Temos de continuar a ser 

Agentes de segurança! 

No Natal de 2020 

não vai haver tanta alegria 

Mas não deixaremos de festejar 

Por causa da pandemia! 

 

Chegou, finalmente, o Natal! 

E só queremos comemorar 

Mas agora com a Covid 

Não nos podemos juntar! 

 

Não te esqueças da máscara 

Na reunião familiar 

A tua saúde e a dos outros 

Está em primeiro lugar! 

 

Enquanto estiveres a comer 

Evita rir e falar 

Pois as nossas gotículas 

Propagam-se no ar. 
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     O trabalho no âmbito deste projeto já começou a dar frutos. O 6º10 

mostrou que há muitas maneiras de aprender MATEMÁTICA. Desta vez, 

com a orientação da Profª Elvira Rodrigues, os Triângulos foram a fon-

te de inspiração!! 

Triângulos 

     Olá a todos! 

     Hoje vim apresentar-vos os meus amigos triângulos… 

     Começando pelo triângulo equilátero, que tem os seus três lados com o mesmo comprimento e os 

seus três ângulos com a mesma amplitude. Depois vem o triângulo isósceles, que por si tem dois dos 

seus lados com o mesmo comprimento e dois dos seus ângulos com a mesma amplitude. E, por fim, 

vem o triângulo escaleno, que todos os seus lados têm medidas de comprimentos diferentes e todos 

os seus ângulos com amplitudes diferentes. 

     Agora, vamos ouvir os nossos amigos triângulos e o que eles têm para dizer: 

     - Eu sou o melhor triângulo, porque, além de ter os meus três lados e ângulos iguais, também sou 

um triângulo acutângulo! – disse o triângulo equilátero. 

     - Não! Eu é que sou o melhor triângulo! Já que eu tenho dois lados e dois ângulos iguais e posso 

ser um triângulo obtusângulo ou um triângulo retângulo! – exclamou o triângulo isósceles. 

     - Vocês estão todos errados… E sim, eu é que sou o melhor! Caso vocês não saibam, eu sou dife-

rente! Porque tenho todos os meus lados a ângulos diferentes. – disse o Triângulo Escaleno. 

     Já vimos que esta conversa não vai acabar bem! Acho que podemos acabar por aqui! 

Maria Lourenço, nº8; Marta Martins, nº9; Matilde Reis, nº10 

Um problema de idades 
 

       Certo dia, três amigos ângulos estavam a 

conversar. Disseram as suas idades menos o ân-

gulo Â que não a queria revelar. 

       Dona Matemática, muito esperta, põe-se a 

explicar que tal idade era fácil de encontrar, pois a 

soma das idades 180 têm de dar. 

       Então os dois amigos começaram a pensar 

e a solução para esta questão era fácil de encon-

trar. 

Eduardo Farias, 6º10 

 
Pensam que na matemática 

É só diminuir ou somar 

Mas para aprender isso tudo  

Tem de se aprender a gostar! 

       Diogo Fernandes, nº2 

                Os Triângulos 

É fácil aprender para de ano passares! 

Basta estudar e aprender a ler: 

O triângulo tem 3 lados iguais. 

Para saber isto de cor 

Basta estudar mais! 

                         Isaque Fernandes, nº4 
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             Triangulândia, um reino dividido 

 
 Era uma vez um reino diferente 

 Onde quase tudo era um triângulo. 

 Existiam divisões, era evidente, 

 Quem mandava era o rei Ângulo. 

 
 Várias tribos queriam ser as melhores, 

 Acutangulândia contra Retangulândia. 

 Mas quem se achava a maior 

 Era a tribo da Obtusangulândia. 

 
 Estavam sempre a discutir 

 Pelas roupas, atividades e até pelas cores. 

 Faziam jogos para competir 

 Queriam ter todos os louvores. 

 
 O tempo foi passando e repararam 

 Que não eram assim tão diferentes. 

 Tinham a mesma língua e as regras constataram 

 Veio a paz e viveram felizes para sempre! 

 
Margarida Oliveira, nº7 

Matilde Oliveira, nº11 

Triangulândia, um reino dividido 

 Era uma vez um reino que se chamava Triangulândia e o seu monarca era o rei Ângulo. Infelizmen-

te, as coisas não andavam muito bem no reino e foram-se formando algumas pequenas tribos no seu interior. 

 Havia, por isso, uma localidade chamada Acutangulândia, outra de Retangulândia e, por último, a Obtu-

sangulândia. Andavam sempre a discutir política e tinham ideias diferentes uns dos outros, tinham formas de 

estar diferentes e até as roupas tinham diferenças. Os primeiros vestiam-se de azul e as peças de roupa tinham 

de condizer umas com as outras. Os habitantes da Retangulândia gostavam muito de vermelho e de linhas di-

reitas na roupa. Por último, os Obtusanguleses tinham o verde como cor favorita e gostavam de usar roupas 

largas. Faziam-se jogos e atividades para competirem uns com os outros. Todos os povos queriam ganhar e 

achavam sempre que eram melhores que os outros, acusando-se uns aos outros e criticando as suas diferen-

ças. Com o tempo, foram reparando que não seriam assim tão diferentes uns dos outros. Existiam muitas carac-

terísticas em comum: pertenciam aos mesmo reino, falavam a mesma língua e tinham que cumprir as mesmas 

regras. 

            Ao verificarem isto, começaram a conviver e a darem-se melhor uns com os outros, para o bem da Tri-

angulândia. Apesar de serem diferentes no exterior, o seu interior é igual. A partir desse momento todos se de-

ram bem e viveram felizes para sempre. 

Margarida Oliveira, nº7 e Matilde Oliveira, nº11 

Uau! Em 

dois géneros  

diferentes! 

Clica na imagem e descobre os  

poemas da Pietra e Luiza e do Miguel,  

Simão e  Tiago! 

https://www.thinglink.com/scene/1402400331333107715
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     Alguns alunos do 5º3,  sob orientação da Profª Lurdes Soares, deram asas 

à imaginação com  História e Geografia de Portugal. O Viriato é mesmo 

inspirador! 

Viriato e os Lusitanos 
 
 
Lusitanos, uma das tribos de Celtiberos.  
Viviam em zonas montanhosas. 
Davam valor às pessoas mais velhas. 
Viriato era um deles. 
 
Pastor que se tornou caçador. 
Depois guerreiro, forte e corajoso. 
Vezes sem conta,  
Os Lusitanos levou à vitória. 
 
Devido aos seus grandes feitos militares, 
Tornou-se chefe dos Lusitanos. 
Com a sua astúcia, 
Assim derrotou os Romanos. 
 
Com Viriato a chefiar, 
E mesmo depois de morto, 
Os Romanos, de duzentos anos precisaram, 
Para a Península Ibérica conquistar. 
 
             Camila Proença, nº3, 5º3 

 

VIRIATO 
                                               

     Desde pequeno, Viriato foi pastor, vivendo na 
montanha, diz-se nos Montes Hermínios, o que é 
hoje a Serra da Estrela. Habituado a comer pouco, 
a fazer exercícios, a dormir quando necessário, 
nunca se separava das suas armas.  
     Os habitantes da Lusitânia, uma antiga região 
da Península Ibérica, ocupavam uma parte a norte 
e centro do atual território português.  
     Os Lusitanos inicialmente não tinham um bom 
chefe, e pareciam aos Romanos, uma presa fácil 
na guerra. 
      Mais tarde, pela sua valentia, Viriato foi esco-
lhido como chefe dos lusitanos, infligindo grandes 
derrotas aos Romanos e resistindo ferozmente à 
conquista romana da Península Ibérica.  
        Usava muitas vezes a “tática de emboscada”, 
isto é, atacava de surpresa o adversário e apres-
sava-se a escapar do local, foi admirado pelo seu 
valor e tornou-se famoso como chefe militar. 
     Foi assassinado, enquanto dormia, em 139 a.C. 
por Lusitanos pagos pelos Romanos. 
 

Rita Gradim Silva, 5º3, nº 20 

Viriato 

 

Viriato liderou 

A tribo dos lusitanos. 

Durante dois séculos, 

Enfrentaram os romanos. 

 
Era destemido e ousado, 

Um valente guerreiro. 

Mas foi morto à traição, 

Em troca de dinheiro. 

 
Quando ia para a batalha, 

Era muito corajoso. 

E com a sua espada, 

Era fabuloso. 

 
Viveu nos montes Hermínios, 

E aí se tornou pastor. 

Mas a sua valentia, 

Tornou-o conquistador. 

 
       João Brás, 5.º 3 



33 Parlamento dos Jovens 

      O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, diri-

gida aos jovens dos 2º e 3 º ciclos do ensino básico e secundário que pretende 

educar para a cidadania. Este programa procura estimular o gosto pela participa-

ção cívica e política, o respeito e a tolerância pela diversidade de opiniões, atra-

vés da promoção do debate democrático, incentivando o desenvolvimento das 

capacidades de expressão e argumentação. 

      O Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã aderiu mais uma vez ao progra-

ma e os alunos do 6º ano preparam-se para serem deputados, apesar de este 

ano tudo acontecer apenas dentro da escola. O tema, retomado do ano anterior, 

é a “Violência Doméstica e no Namoro Da Sensibilização à Ação.” Já houve trabalho de pesquisa e 

debates nas turmas quanto às propostas a apresentar e estamos prestes a saber quem vão ser os depu-

tados eleitos e as 3 propostas apresentadas por cada turma para a Sessão Escolar.  
                             Passo a Passo...Aprendemos a Debater 

     Neste âmbito, o Professor Miguel Cardoso (ex assessor da depu-

tada europeia Liliana Rodrigues) dinamizou uma sessão com algu-

mas turmas e mostrou como é que se faz um debate democrático.  

 

     A Coordenadora da equipa do Parlamento dos Jovens 

                              Profª Elvira Rodrigues 
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